
Február 2-án, vasárnap 18 órakor VVV Jazz klub az 
Olvasókörben. Vendégművészek:  
Gyárfás István (Gyafi) több, mint 30 évvel ezelőtt 
alapította első gitár-bőgő-dob összeállítású trióját, 
amely azóta is folyamatosan működik. Olyan külföldi 
szólistákkal játszottak együtt, mint Joe Murányi, Carol 
Cass, Sidney Ellis, Agostino DiGiorgio, Tommy Vig, 
Bosko Petrovic, Eldad Tarmu, Kim Hutchcroft vagy 
Herbie Mann. Számos magyar és külföldi fesztiválon 
szerepeltek nagy sikerrel, többször turnéztak Kenyá-
ban és Indonéziában is. Munkásságáért 2015-ben a 
legrangosabb szakmai életmű-díjjal a Szabó Gábor 
díjjal tüntették ki. 2019-ben őt választották az év jazz 
gitárosának a jazzma.hu, a legrangosabb magyar 
jazz-szaklap olvasói, szerkesztői, és fesztiválszervezői 
is.  
Oláh Zoltán: 1974 április 16-án született Budapesten. 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Jazz tanszé-
kén szerzett előadóművészi és zenetanári diplomát. 
Folyamatosan foglalkozik az aktív zenélés mellett 
tanítással is. Közreműködött még sok rádiófelvételen, 
ezeknek nagy hányada különféle jazz formációkkal az 
MR Márvány termében készült. Dolgozott tovább 
számtalan stúdiófelvételen, amelyek kereskedelmi for-
galomban nem kaphatók. Aktív zenekar még: Hunga-
rian Swing Company Korábbi zenekarok: JazzSteps, 
Bolla quartet, Jazzpression, Budapest Jazz Orchestra, 
Tóth Viktor trió, Tisza Bea és a Jazzmine, Szabó 
Dániel trió. Díjak, szakmai elismerések: 2005-ben 
Avignonban rendezett jazz versenyen a Bolla quartert 
tagjaként elnyerte a legjobb zenekarnak járó szakmai 
díjat, és a közönség díját is.  
Cseh Balázs 1974-ben született Budapesten. A buda-
pesti klubélet egyik legfoglalkoztatottabb dobosa tanul-
mányait a Kőbányai Zenei Stúdióban végezte, Jávori 
Vilmos növendékeként. Számos koncerten és feszti-
válon a következő muzsikusok zenekaraiban játszott 
az elmúlt években: Gyárfás István, Joe Fritz, Fekete 
István, Tommy Vig, Deseő Csaba, Szakcsi Lakatos 
Béla, de koncertezett Bubbi Chen-nel, Johnny Radu-

canu-val és Ladislav Fidrivel is. 2012 óta tagja a Pát-
kai Rozina Quintet-nek,a következő évben csatla-
kozott a Papajazz-hez, majd 2017-ben a Kokopelli 
Jazz Matiné oszlopos tagja lett. 
 

Házigazda: Vörös László (zongora) 
Háziasszonyok: Strausz Eszter (fuvola, szoprán 
szaxofon) és Vörös Niki (ének) 
 

Belépődíj: 1.500, -Ft/fő. 14 éves kor alatt ingyenes. 
 
Beharangozó: március 1-jén, vasárnap 18 órakor a 
soron következő VVV Jazz klub vendégzenésze: Bera 
Zsolt (harsona) 
 

Február 3-án, hétfőn 16.30-tól 17.30-ig:  
Erős Gábor, Szentgyörgymező városrész 

önkormányzati képviselőjének fogadóórája. 
Elfoglaltság miatt változhat! 

NYITVATARTÁSI REND: 
Hétfő   9.30 – 19.00 

Kedd   9.30 – 21.30 

Szerda    9.30 – 20.00 

Csütörtök  9.30 – 20.30 

Péntek   9-12, 14-18 

Szombat           9-12, 14-18 

A nyitvatartás a ház rendezvényeihez igazodik!  
 

Kérjük az Olvasókör látogatóit, hogy házi 
kedvenceiket ne hozzák be az intézmény 

területére! Az udvarra sem! 
 

Kérjük, a főbejáraton csak gyalogosan 
közlekedjenek, minden mással (bicikli, 

babakocsi, roller, kerekesszék stb.) 
használják a hátsó nagykapunál lévő – 

akadálymentesített – bejárati lehetőséget! 
Megértésüket köszönjük! 

 

 
Szentgyörgymezői 
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2020. februári 
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„Keresztül-kasul Norvégián”  
című kiállításból 

 

 

 

 

2500 Esztergom, Andrássy u. 23. 
telefon: 33/413-464 

mobil: 30/355-4243, 30 /355-3150, 30/300-8041 
e-mail: sz.olvasokor@gmail.com 

honlap: www.olvasokor.uw.hu 
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 2020. FEBRUÁRI PROGRAMOK 
 

2. vasárnap 18.00: VVV Jazz klub 

8. szombat 17.00: kiállítás megnyitó 

8. szombat 17.00: „Világutazunk” – Norvégia 

12. szerda 18.00: Kovály Zsóka előadása 

13. csütörtök 16.00: Beszélgető Kör  

14. péntek 17.00: Dalolókör Lovász Irénnel  

15. szombat 10.00: pozsgás virág workshop  

(Csak bejelentkezéssel!) 

23. vasárnap 8.40: természetjárás 

27. csütörtök 19.00: társasjáték a Játékkunyhóval 

28. péntek 19.00: Quo Vadis – színházi előadás 
 

ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK 
Hétfő 

10.00: Meridi-ántorna 
15.00: Kaméleon Stúdió – színjátszók 
18.00: Kertbarát Kör 
20.00: szenior néptánc (ÚJ!) 

Kedd 
15.00: Szövés 
17.00: Nőklub 
18.00: Borbolya Néptánccsoport 
19.30: Váralja Néptáncegyüttes 

Szerda 
10.00: karbantartó torna 
13.00: Jazz-zongora órák 
15.00: szalmafonás, csuhé 

Csütörtök 
10.00: Szenior örömtánc 
16.00: Rajziskola és művészeti műhely 
18.15: Jóga Indrával  

Péntek 
18.00: méhészek (február 21.) 

Szombat 
13.00: vasútmodellező klub (havonta egyszer) 
           Érdeklődni: www.evmk.hu honlapon 

Minden héten szerdán 10 órától 11-ig betegséget 
megelőző – minden testrészt átmozgató – 
karbantartó női torna korhatár nélkül. Klubvezető: 
Kalocsai Lászlóné és Berekméri Attiláné. 
 
Február 8-án, szombaton 17 órai kezdettel Gábor 
Éva és Lieber Tamás „Keresztül-kasul 
Norvégián” című vetített képes előadása és 
fotókiállításuk megnyitója az Olvasókörben. 
Köszöntő: Polgár József. Közreműködők: Strausz 
Eszter (fuvola) és Vörös László (zongora). A kiállítás 
– a terem vegyes használata miatt – előzetes 
egyeztetéssel, illetve szombaton 9-12 és 14-18 óra 
között februárban tekinthető meg! A részvétel 
ingyenes!  
 
Szerda esték a lelki egészségért! Február 12-én, 
szerdán 18 órakor „Család és lelki egészség – 
családi működésmódok, minták hatása lelki 
egészségünkre” címmel Kovály Erzsébet (lelkész, 
mentálhigiénés szakember) ingyenes előadása. 
 
Beszélgető Kör a Nap-Út Alapítvány 
szervezésében február 13-án, csütörtökön 16 
órakor. Téma: Farsang. Érdeklődés: +36 70 3842-
451, info@naputalapitvany.hu. EFOP-1.3.5-16-
2016-00024 „KÖZ-PONT” Esztergomi közösségek 
fejlesztése. 
 
Pozsgás virág workshop február 15-én, 
szombaton 10 órai kezdettel Trexler Kingával. 
Kérjük, hogy részvételi szándékát feltétlenül jelezze 
a Trixi’s Decor facebook oldalán, ahol további 
részleteket is találhat az eseményről vagy a 
06(70)430-6673-as telefonon! 
 
Természetjárás február 23-án, vasárnap. Útvonal: 
Piliscsaba – Iványi-hegy körtúra. Indulás: 8.50-es 

busszal. Találkozás a busz végállomásán: 8.40-kor. 
Távolság kb. 15 km. Túravezető: Polacsek Mónika. 
Érdeklődni: 06(30)432-5104, polcsi@freemail.hu 

 

Hang - lélek - hagyomány: Lovász Irén Daloló-

körének következő időpontja február 14. péntek 17 

óra. Helyszín az Olvasókörben. „Most az esztergomi 

közönségnek is lehetősége van a rendszeres közös 

dalolás jótékony hatásainak megtapasztalására: az 

éneklés testi-lelki öröméért, egészségünk és 

harmóniánk fenntartásáért, az ősök hagyatékának 

megismeréséért, hagyományainkban és önma-

gunkban rejlő értékek és erők felfedezéséért 

rendszeresen összegyűlhetünk közösen dalolni!". 

Részvételi díj alkalmanként 1.000, - Ft/fő. Fél év 

tapasztalatai alapján 2020. januártól „szemesz-

teresítjük” ezeket a foglalkozásokat: mivel egymásra 

épülő foglalkozásokról beszélünk, fontos a 

résztvevők viszonylag állandó összetétele. Február 

14., március 13., április 17., május 29., június 19. 

Minden esetben 17 órás kezdéssel. 
 
Sienkiewicz nagyszabású történelmi regényét a 
Quo Vadis-t – Szecsődi Leó három felvonásos 
drámája alapján – vitte színre a Kaméleon Színház 
Esztergom. Bemutatójuk: február 28. péntek 19 óra 
az Olvasókör nagytermében. A történelmi és az 
egyéni, lelki szálon futó események folyamatosan 
feszített tempót diktálnak az előadásban, melyben a 
végsőkig fokozódik a lelkek érzékenysége. Cél a 
közönség gondolatainak oly irányú felébresztése, 
hogy közelítsenek a lelki felemelkedés pozitív 
formája felé, mely minden időkben a hit egyik 
alapköve volt. Az ilyen gondolkodás elérésével talán 
sikerül egy kissé jobbá tenni mai világunk, amikor 
ifjúságunk szinte semmilyen jövőképet nem lát, s 
szinte képtelen hinni a jóban, az előrehaladásban. 
Az előadás várhatóan két óra. 
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